
প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের আওতায় শেএইচশি ও মাস্টার্ স ফকালর্ স আলেদনকারীলদর জন্য র্াধারণভালে 

শজজ্ঞাশর্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Frequently Asked Questions-FAQ) 

1. বিদেদে ইদ োমদে মোস্টোর্ স কদে থোকদে প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে অধীদন মোস্টোর্ স িো বেএইচবি এে জন্য আদিেন কেদ  

েোেদিন বক নো? 

উত্তেঃ বিদেদে ইদ োমদে মোস্টোর্ স কদে থোকদে প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে অধীদন মোস্টোর্ স এে জন্য বিদিবচ  হদিননো,  দি 

বেএইচবি এে জন্য আদিেন কেদ  েোেদিন। 

 

2. আদিেন ও র্ংযুক্ত দশ  াশদ গৃহীত হলয়লে শকনা তা শকভালে জানা যালে? 

       উত্তর: আদিেন ও র্ংযুক্ত দশ  াশদ গৃহীত হলয়লে শকনা তা স্বয়ংশিয় ইলমই  ফনাটিশেলকিলনর মাধ্যলম জানা যালে।  

 

3. শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেক্ষ ে লত শক বুঝালনা হলয়লে?  

উত্তর: শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেক্ষ ে লত আলেদনকারীর দপ্তর প্রধানলক বুঝালনা হলয়লে। ফযমনঃ 

 ক) শেশর্এর্ কম সকতসাগলণর ফক্ষলে আলেদনকারী মন্ত্রণা য়/শেভালগ কম সরত হল  তাঁর দপ্তর প্রধান হলেন উক্ত 

মন্ত্রণা য়/শেভালগর র্শচে, অশধদপ্তলরর ফক্ষলে র্ংশিষ্ট অশধদপ্তর প্রধান। আলেদনকারী মাঠ েয সালয়(লজ া/শেভাগ)কম সরত হল  তাঁর 

দপ্তর প্রধান হলেন র্ংশিষ্ট ফজ া/ শেভাগীয় প্রধান। আলেদনকারী শনলজই ফজ া/শেভাগীয় প্রধান হল  তাঁর দপ্তর প্রধান হলেন 

শনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণা য় এর র্শচে।   

 খ) নন শেশর্এর্ র্রকাশর (শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য) কম সক সোগদেে ফেদে আদিেনকোেীে শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেে হদিন 

 োদেে অবের্/ েপ্তে প্রধোন।  র্ক  র্রকাশর শেশ্বশেদ্যা য় এর ফক্ষলে দপ্তর প্রধান হলেন র্ংশিষ্ট শেশ্বশেদ্যা লয়র ফরশজস্ট্রার। 

স্বায়ত্ত্বিাশর্ত প্রশতষ্ঠালনে ফেদে শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেে হদিন র্ংবিষ্ট প্রব ষ্ঠোন প্রধোন।  োং ালদি ব্যাংক এর ফক্ষলে মানে র্ম্পদ 

শেভাগ এর মহাব্যেস্থােক কর্তসক স্বাক্ষশরত অশের্ আলদি র্ংযুক্ত থাকল  শনয়ন্ত্রণকারী কর্তসেলক্ষর মাধ্যলম আলেদন করা হলয়লে 

মলম স গণ্য হলে।    

 

4. শনে সাচন প্রশিয়ার ধাের্মূহ শক শক ?  

       উত্তর: শনে সাচন প্রশিয়ার ধাের্মূহ শনম্নরূেঃ  

 ক) আলেদন এেং র্ংযুক্ত দশ  াশদ যাচাই োোইকরণ এেং প্রাথশমকভালে শনে সাশচতলদর তাশ কা প্রকািকরণ 

(প্রাথশমক  শনে সাচলনর শেস্তাশরত মানদণ্ড, অনুলেদ ১০); 

খ) প্রাথশমকভালে শনে সাশচতলদর ফমৌশখক েরীক্ষার তাশরখ শনধ সারণ এেং তদনুযায়ী বিদিষেী েে ো ও ফমৌবিক েরীক্ষা  

গ্রহণ (লমৌশখক েরীক্ষার শেস্তাশরত মানদণ্ড, অনুলেদ ১১); 

  গ) চূড়ান্তভালে শনে সাশচতলদর তাশ কা প্রকািকরণ। 

5. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য একাশধকোর আলেদন করা যালে শকনা? 

       উত্তর: প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য একাশধকোর আলেদন করা যালে । 

 

6. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলে শেশর্এর্, নন শেশর্এর্ র্রকাশর (শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য) ও ফের্রকাশর আলেদনকারীলদর শনকট হলত 

আলেদন আহোন করা হলয়লে। এই শতন গ্রুলের আলেদনকারীলদর মালঝ চূড়ান্ত প্রাথী শনে সাচলনর আনুোশতক হার শক হলে?  

উত্তর: শেশর্এর্ কম সকতসাগণ ৭০%, শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য র্রকাশর কম সকতসাগণ ২০% এেং ফের্রকাশর আলেদনকারীগে ১০% 

হালর শনে সাশচত হলেন। তলে  ফকান গ্রুলে শনধ সাশরত উেযুক্ত র্ংখ্যক আলেদন োওয়া না ফগল  েরেতী শেজ্ঞশপ্তলত তা র্মন্বয় করা 

হলে। উলেখ্য ফয, শেশর্এর্ কম সকতসা ব্যতীত অন্যান্য র্ক  র্রকারী ও স্বায়ত্ত্বিাশর্ত প্রশতষ্ঠালন কম সরত ব্যশক্তেগ স ‘নন শেশর্এর্ 

র্রকাশর (শেশর্এর্ ব্যতীত অন্যান্য)’ কযাটাগশরলত শেলেশচত হলেন। ফযমন: র্ক  র্রকাশর শেশ্বশেদ্যা য়/ প্রশতষ্ঠান ইতযাশদ। 

 

7. অোর ফ টার প্রাপ্ত শেশ্বশেদ্যা লয় ভশতসর ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকার আেশ্যক 

না হল  TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic এর িতস শিশথ লযাগ্য শক না?  

       উত্তর: নো। অোর ফ টার প্রাপ্ত শেশ্বশেদ্যা লয় ভশতসর ফক্ষলে TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic 

ফকার আেশ্যক না হল ও TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic এর িতস শিশথ লযাগ্য নয়। উলেখ্য 

ফয, TOEFL iBT/ IELTS Academic/ PTE Academic ফকার প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য প্রোথবমক প্রাথী 

িোছোইদেে অন্যতম একটি মানদন্ড।  

 

8. অোর ফ টালর অধ্যয়ন ব্যয় র্ম্পশকসত িতস উলেখ থাকল  তা গ্রহণলযাগ্য শক না? 



উত্তর: অধ্যয়ন ব্যয় র্ম্পশকসত িতসযুক্ত অোর ফ টার গ্রহণলযাগ্য। অোর ফ টালর শুধুমাে অধ্যয়ন ব্যয় র্ম্পশকসত িতস থাকল  তা 

Unconditional Offer ফ টার শহলর্লে গন্য করা হলে।  

 

 

9. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের আবথ সক সুশেধাগুল া শক শক?  

       উত্তর: প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের আবথ সক সুশেধার্মূহ বনম্নরূেঃ  

i. পূে স টিউেন বে 

ii. প্রাথশমক র্ংস্থােন ব্যয়  

iii. জীিনধোেে ভো ো  

iv. অন্যোন্য ভো ো  

প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের আবথ সক সুশেধার্মূহ বনদম্ন বিস্তোবে  ফেিোদনো হদেো-  

র্ংস্থােন ব্যয়ঃ(র্ম্পূণ স শিক্ষা র্ময়কাল  একোর মাে প্রলদয়)  

ফদি 

শভশত্তক 

গ্রুে 

গ্রুেভূক্ত ফদলির নাম র্ংস্থােন ব্যয় 

শেএইচশি মাস্টার্ স 

গ্রুে– ১ জাোন, শর্ঙ্গাপুর, দশক্ষণ ফকাশরয়া, চীন, হংকং, 

কাতার, র্ংযুক্ত আরে আশমরাত, ফর্ৌশদ আরে, 

কুলয়ত, অলস্ট্রশ য়া, কানািা, মাশকসন যুক্তরাষ্ট্র, 

ব্রাশজ , ফমশিলকা, রাশিয়ান ফেিালরিন, যুক্তরাজয, 

সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ফে শজয়াম, ইতাশ , সুইলিন, 

জাম সাশন, গ্রীর্, ফনদারল্যান্ডর্, ের্তসগা , ফেন, র্তরক 

এেং ইউলরাে, ওলিশনয়া, উত্তর ও দশক্ষণ 

আলমশরকান ফদির্মূহ 

৫০০০ ইউএর্শি ২৫০০ ইউএর্শি 

গ্রুে - ২ 

 

জি সান, শেশ োইন, থাইল্যান্ড, ইলদালনশিয়া, ওমান, 

ভারত, মা য়শিয়া, মশরিার্, দশক্ষণ আশফ্রকা, 

শমির, মধ্যপ্রাচয। 

৪৫০০ ইউএর্শি ২৩০০ ইউএর্শি 

গ্রুে- ৩ 

 

এশিয়া মহালদলির অন্যান্য ফদি ৪০০০ ইউএর্শি ২০০০ ইউএর্শি 

 প্রলদয় মাশর্ক ভাতা (Monthly Living Allowance) েক 

ফদি 

শভশত্তক 

গ্রুে 

গ্রুেভূক্ত ফদলির নাম মাশর্ক ভাতা 

শেএইচশি মাস্টার্ স 

গ্রুে– ১ জাোন, শর্ঙ্গাপুর, দশক্ষণ ফকাশরয়া, চীন, হংকং, কাতার, 

র্ংযুক্ত আরে আশমরাত, ফর্ৌশদ আরে, কুলয়ত, অলস্ট্রশ য়া, 

কানািা, মাশকসন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাশজ , ফমশিলকা, রাশিয়ান 

ফেিালরিন, যুক্তরাজয, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ফে শজয়াম, 

ইতাশ , সুইলিন, জাম সাশন, গ্রীর্, ফনদারল্যান্ডর্, ের্তসগা , 

ফেন, র্তরক এেং ইউলরাে, ওলিশনয়া, উত্তর ও দশক্ষণ 

আলমশরকান ফদির্মূহ 

২৩০০ ইউএর্শি ১৮০০ ইউএর্শি 

গ্রুে - ২ 

 

জি সান, শেশ োইন, থাইল্যান্ড, ইলদালনশিয়া, ওমান, 

ভারত, মা য়শিয়া, মশরিার্, দশক্ষণ আশফ্রকা, শমির, 

মধ্যপ্রাচয। 

২০০০ ইউএর্শি ১৬০০ ইউএর্শি 

গ্রুে- ৩ 

 

এশিয়া মহালদলির অন্যান্য ফদি ১৮০০ ইউএর্শি ১৩০০ ইউএর্শি 

 

প্রলদয় অন্যান্য ভাতা (Other Allowances) েক : 

অন্যান্য ভাতা শেএইচশি মাস্টার্ স 

শিক্ষা উেকরণ িয় শনশমলত্ত প্রলদয় ভাতা (র্ম্পূণ স শিক্ষা র্ময়কাল  

এক োর মাে প্রলদয়) 
র্লে সাচ্চ ২০০০ ইউএর্শি র্লে সাচ্চ ১০০০ ইউএর্শি 

স্বাস্থয েীমা ব্যয় (প্রশতেের প্রদান করা হলে) র্লে সাচ্চ ২০০০ ইউএর্শি র্লে সাচ্চ ২০০০ ইউএর্শি 

ভ্রমণব্যয় (র্ম্পূণ স শিক্ষা র্ময়কাল  দুই োলর প্রলদয়) র্লে সাচ্চ ৫০০০ ইউএর্শি  র্লে সাচ্চ ৩০০০ ইউএর্শি  

আন্তজসাশতক ফর্শমনালর অংিগ্রহণ ব্যয় (র্ম্পূণ স শিক্ষা র্ময়কাল  

প্রকৃত ব্যলয়র প্রমাণক প্রাশপ্ত র্ালেলক্ষ প্রলদয়) 
র্লে সাচ্চ ৩০০০ ইউএর্শি র্লে সাচ্চ ১০০০ ইউএর্শি  



10. প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে আবথ সক সুবিধোবে বকভোদি বনধ সোেে কেো হে? 

উত্তেঃ প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে আবথ সক সুবিধোবে বনধ সোেদে বনম্নিবে স  প্রবিেো অনুর্েে কেো হে-  

প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিে এর আশথ সক সুশেধা শনধ সারফের ফক্ষলে প্রথলম শেশ্বশেদ্যা লয়র টিউিন শে শেলেচয। টিউিন শে প্রদান এর েলর 

আশথ সক উর্দ্সর্ীমা শেলেচনায় জীেনধারণ ভাতা র্হ অন্যান্য ভাতা প্রদান করা হলে। এলক্ষলে অধ্যয়ন েয সালয়র র্লে সাচ্চ ব্যলয়র 

শভশত্তলত এ র্মন্বয় করা হলে। মাস্টার্ স ফকালর্ সর ফক্ষলে র্লে সাচ্চ ব্যয় ৬০  ক্ষ এেং শেএইচশি এর ফক্ষলে ২ ফকাটি টাকা । তলে, 

শেশ্বশেদ্যা য় এর অেস্থান র্ে সলিষ প্রকাশিত The Times Higher Education World University Rankings 

অনুযায়ী ১ ফথলক ৩০ এর মলধ্য হল  উর্দ্সর্ীমার র্লে সাচ্চ ১০% অথ স অশতশরক্ত মঞ্জুর করা ফযলত োলর। অথ সাৎ এলক্ষলে মাস্টার্ স 

ফকালর্ সর উর্দ্সর্ীমা ৬৬ (লেষশি)  ক্ষ টাকা এেং শেএইচশি এর উর্দ্সর্ীমা ২২০  ক্ষ (দুই ফকাটি শেি  ক্ষ) টাকা হলত োলর। শনলম্ন 

এই শেষয়টি েষ্টীকরলণ শতনটি উদাহরণ ফদওয়া হ ।  

উদাহরণ কঃ জনাে আ ী University College London (UCL) এ  ১ েের ফময়াদী মাস্টার্ স ফকার্ স অধ্যয়লনর জন্য 

চূড়ান্তভালে শনে সাশচত হলয়লেন। তাঁর োৎর্শরক টিউিন শে 15000 GBP। এলক্ষলে তাঁর প্রাপ্য আশথ সক সুশেধাশদ শনম্নরূেঃ 

টিউিন শে 15000 GBP x 115.00 = 1725000 টাকা (1 GBP= 115.00 টাকা শহলর্লে ) 

জীেনধারণ ভাতা: মাশর্ক 1800 USD x 85.00 = 153000 টাকা x 12= 1836000 টাকা (1USD= 85.00 টাকা 

শহলর্লে ) 

প্রলদয় অন্যান্য ভাতা                         = র্লে সাচ্চ 807500 টাকা  

• এলক্ষলে তাঁর ফেল াশিলের ফমাট ব্যয় ৬০ (ষাট)  ক্ষ টাকার শনলম্ন শেধায় শতশন র্ম্পূণ স মাশর্ক ভাতা প্রাপ্য হলেন  

উদাহরণ খঃ জনাে আ ী University College London (UCL) এ ২ েের ফময়াদী মাস্টার্ স ফকার্ স অধ্যয়লনর জন্য 

চূড়ান্তভালে শনে সাশচত হলয়লেন। তাঁর োৎর্শরক টিউিন শে 15000 GBP। এলক্ষলে তাঁর প্রাপ্য আশথ সক সুশেধাশদ শনম্নরূেঃ 

টিউিন শে 15000 GBP x 2 x 115.00 = 3450000 টাকা (1 GBP= 115.00 টাকা শহলর্লে ) 

প্রলদয় অন্যান্য ভাতা                         = র্লে সাচ্চ 977500 টাকা  

জীেনধারণ ভাতা                             = 6600000- (3450000+977500)= 2172500/24= মাশর্ক 90520.83 

টাকা ো (1USD= 85.00 টাকা শহলর্লে) USD 1064.95  

 

* University College London (UCL) এর অেস্থান র্ে সলিষ প্রকাশিত The Times Higher Education 

World University Rankings ২০২১ অনুযায়ী ১ ফথলক ৩০ এর মলধ্য (এলক্ষলে ১৬তম) শেধায় জনাে আ ী এর 

অনুকূল  ঊর্দ্সর্ীমার র্লে সাচ্চ ১০% অথ স অশতশরক্ত মঞ্জুর করা যালে। অথ সাৎ এলক্ষলে মাস্টার্ স ফকালর্ সর ঊর্দ্সর্ীমা ৬৬ (লেষশি) 

 ক্ষ টাকা হলে। তথাশেও, তাঁর ফেল াশিলের ফমাট ব্যয় ৬৬ (লেষশি)  ক্ষ টাকার ঊলর্দ্স শেধায় শতশন শনধ সাশরত মাশর্ক 

ভাতার চাইলত কম প্রাপ্য হলেন।  

উদাহরণ গঃ জনাে আ ী University of Birmingham এ  2  েের ফময়াদী মাস্টার্ স ফকার্ স অধ্যয়লনর জন্য চূড়ান্তভালে 

শনে সাশচত হলয়লেন। তাঁর োৎর্শরক টিউিন শে 15000 GBP। এলক্ষলে তাঁর প্রাপ্য আশথ সক সুশেধাশদ শনম্নরূেঃ 

টিউিন শে 15000 GBP x 2 x 115.00 = 3450000 টাকা (1GBP= 115.00 টাকা শহলর্লে ) 

প্রলদয় অন্যান্য ভাতা                         = র্লে সাচ্চ 977500 টাকা  

জীেনধারণ ভাতা                             = 6000000- (3450000+977500)= 1572500/24= মাশর্ক 65520.83 

টাকা ো (1USD= 85.00 টাকা শহলর্লে ) USD 770.83 

 



* University of Birmingham এর অেস্থান র্ে সলিষ প্রকাশিত The Times Higher Education World 

University Rankings ২০২১ অনুযায়ী ১০৭তম শেধায় জনাে আ ী এর মাস্টার্ স ফকালর্ সর ঊর্দ্সর্ীমা ৬০ (ষাট)  ক্ষ 

টাকা হলে। তাঁর ফেল াশিলের ফমাট ব্যয় ৬০ (ষাট)  ক্ষ টাকার ঊলর্দ্স শেধায় শতশন শনধ সাশরত মাশর্ক ভাতার চাইলত কম 

প্রাপ্য হলেন।  

11. প্রধোনমন্ত্রী ফেদেোবেদেে আবথ সক সুবিধো প্রোবপ্তে প্রবিেো বক?  

উত্তেঃ ফেল া শেশ্বশেদ্যা লয় অধ্যয়ন শুরু করার ের  াঁে শেশ্বশেদ্যা য় হলত টিউিন শে’র ইনভলয়র্/ চা ান প্রাশপ্ত র্ালেলক্ষ প্রশত েের/ 

ফর্শমস্টালরর টিউিন শে শেশ্বশেদ্যা লয়র ব্যাংক শহর্ালে প্রদান করা হলে। তলে, ফকান ফেল া কর্তসক ইলতামলধ্য শেশ্বশেদ্যা য় 

কর্তসেক্ষলক প্রদত্ত টিউিন শে এর প্রমাণেে দাশখ  করা হল , তা র্রার্শর আলেদনকারীর ব্যাংক শহর্ালে প্রদান করা হলে।     

র্াধারণ ফক্ষলে যাোর প্রাক্কাল  (বভর্ো প্রোবপ্তে প্রমোেেে এিং বিবর্এর্, র্েকোবে(বিবর্এর্ ব্য ী  অন্যোন্য)কযোদেগবেে হদে  াঁে 

বনেন্ত্রেকোেী কর্তসেে হদ  বিদেদে অেেদনে অনুমব েে জমো প্রেোন স্বোদেদে) প্রাথশমক র্ংস্থােন ব্যয়, শিক্ষা উেকরণ িলয়র জন্য 

প্রলদয় ভাতা, প্রথম েেলরর স্বাস্থয েীমা ভাতা এেং অলধ সক ভ্রমণব্যয় প্রদান করা হলে (োশক ভ্রমণ ব্যয় ফকার্ স র্মােনালন্ত ফদলি ফেরার 

ের প্রদান করা হলে), শনে সাশচত ফেল া গন্তব্য ফদলি ফেৌৌঁলে ব্যশক্তগত ব্যাংক শহর্ালের তথ্যাশদ প্রকল্প অশেলর্ ফপ্ররলণর ের ১ম েেলরর 

জীেনধারণ ভাতা ফপ্ররণ করা হলে। েরেতীলত প্রশত েের পুনরায় র্ম্পূণ স েেলরর মাশর্ক জীেনধারণ ভাতা প্রদান করা হলে।  

12. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য প্রাথশমক প্রাথী শনে সাচলনর মানদন্ডর্মূহ শক শক? 

উত্তর: 

প্রাথশমক শনে সাচলন শেলেচয শেষয়র্মূহ (শেএইচশি ও 

মাস্টার্ স উভয় ফকালর্ সর জন্য প্রলযাজয) 

মানেন্টন 

বেএইচবি 
মোস্টোর্ স 

 

র্ে সলিষ প্রকাশিত The Times Higher Education 

World University overall Rankings অনুর্ালর 

মাস্টার্ স এর জন্য ১ ফথলক ২০০ এেং শেএইচশি এর জন্য ১ 

ফথলক ১০০ এে মদে অোর প্রাপ্ত শেশ্বশেদ্যা লয়র 

Ranking (৩০%)  

Rank 1-25 30.00 Rank 1-25 30.00 

Rank 26-50 29.00 Rank 26-50 29.00 

Rank 51-75 28.00 Rank 51-75 28.00 

Rank 76-100 27.00 Rank 76-100 27.00 

  Rank 101-125 26.00 

  Rank 126-150 25.00 

  Rank 151-175 24.00 

  Rank 176-200 23.00 

শেগত েরীক্ষা র্মূলহর ে াে   (২০%)  

SSC & HSC 

বেএইচবি 
মোস্টোর্ স 

SSC & HSC (সনাতন পদ্ধততর 

ফলাফললর ক্ষেলে) 

SSC & HSC (সনাতন পদ্ধততর 

ফলাফললর ক্ষেলে) 

1st Div 4.00 1st Div 6.00 

2nd Div 3.00 2nd Div 5.00 

3rd Div 0.00 3rd Div  0.00 

SSC & HSC (প্রচতলত পদ্ধততর 

ফলাফললর ক্ষেলে) 

SSC & HSC (প্রচতলত পদ্ধততর 

ফলাফললর ক্ষেলে) 



CGPA 4.00-5.00 

(for scale 5)/ 

CGPA 3.5- 4.00 

(for scale 4) 

4.00 

CGPA 4.00-5.00 

(for scale 5)/ 

CGPA 3.5- 4.00 

(for scale 4) 

6.00 

CGPA 3.00- 3.99 

(for scale 5)/ 

CGPA 2.5-3.49 

(for scale 4) 

3.00 

CGPA 3.00- 3.99 

(for scale 5)/ 

CGPA 2.5-3.49 

(for scale 4) 

5.00 

CGPA < 3.00 (for 

scale 5)/ CGPA < 

2.5 (for scale 4)  

0.00 

CGPA < 3.00 (for 

scale 5)/ CGPA < 

2.5 (for scale 4)  

0.00 

Bachelor & Masters 

বেএইচবি 
মোস্টোর্ স 

1st Div/ CGPA 

4.00-5.00(for 

scale 5)/ CGPA 

3.00-4.00(for 

scale 4) 

6.00 

1st Div/ CGPA 

4.00-5.00(for scale 

5)/ CGPA 3.00-

4.00(for scale 4) 

8.00 

2nd Div/ CGPA 

3.00-3.99(for 

scale 5)/ CGPA 

2.5-02.99(for 

scale 4) 

5.00 

2nd Div/ CGPA 

3.00-3.99(for scale 

5)/ CGPA 2.5-

02.99(for scale 4) 

7.00 

3rd Div/ CGPA< 

3.00 (for scale 5)/ 

CGPA < 2.5(for 

scale 4) 

0.00 

3rd Div/ CGPA< 

3.00 (for scale 5)/ 

CGPA < 2.5(for 

scale 4) 

0.00 

Statement of Purpose (৩০%) 

Applicant’s suitability for the scholarship 4 

Establishment of relationship between 

applicant’s professional expereince and 

proposed study  

4 

Explanation of  the  future prospects of  

utlilizing the acquired knowledge throuhg this 

study program  

10 

Linkage of proposed research/study with SDG 

implementation   
12 

Total 30 

TOEFL iBT/IELTS (Academic)/ PTE 

Academic েরীক্ষার ে াে  (২০%)  

IELTS 

বেএইচবি 
মোস্টোর্ স 

Overall Band  

Score >= 8.00 
20.00 

Overall Band  

Score >= 8.00 
20.00 

Overall Band Score 19.00 Overall Band Score 19.00 



7.5 7.5 

Overall Band Score 

7.00 
18.00 

Overall Band Score 

7.00 
18.00 

Overall Band Score 

6.5  
17.00 

Overall Band Score 

6.5  
17.00 

TOEFL iBT 

Score >=110 20.00 Score >=110 
20.00 

Score 102-109 19.00 Score 100-109 
19.00 

Score 94-101 18.00 Score 90-99 18.00 

Score 88-93 17.00 Score 80-89 
17.00 

PTE Academic 

Score >=79 20.00 Score >=79 
20.00 

Score 73-78 19.00 Score 73-78 19.00 

Score 65-72 18.00 Score 65-72 
18.00 

Score 59-64 17.00 Score 59-64 
17.00 

 

13. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের জন্য চূড়ান্ত প্রাথী শনে সাচলনর মানদন্ডর্মূহ শক শক? 

উত্তরঃ  

চূড়ান্ত শনে সাচলন শেলেচয শেষয়র্মূহ (শেএইচশি ও মাস্টার্ স উভয় 

ফকালর্ সর জন্য প্রলযাজয) 

মানেন্টন 

ফমৌশখক েরীক্ষা (৫০%) 

শেলিষণী দক্ষতা ১০%, উেস্থােনার শেষয়েস্তু ১০%, উেস্থােনার 

দক্ষতা ১০%, এর্শিশজ’র র্ালথ র্ম্পৃক্ততা ১০%, এর্শিশজ 

োস্তোয়লন অেদালনর র্ম্ভােনা ১০%  

প্রাথীর কলম সর (service) র্লঙ্গ এর্শিশজ অজসলন র্রকাশর 

নীশত প্রণয়ন এেং োস্তোয়লন র্ম্পৃক্ততা (২০%)  
নীশত প্রণয়ন 10% এেং োস্তোয়ন 10%  

চাকুশরকা  (১০%)  

চাকুশরকা  ১০ েের ো তাঁর অশধক  ১০.০০  

চাকুশরকা  ৫ েেলরর অশধক শকন্তু ১০ 

েেলরর শনলম্ন  

৮.০০  

চাকুশরকা  ৫ েের ো তাঁর শনলম্ন  ৬.০০ 

র্ে সলিষ প্রকাশিত The Times Higher Education 

World University overall Rankings অনুর্ালর 

মাস্টার্ স এর জন্য ১ ফথলক ২০০ এেং শেএইচশি এর জন্য ১ 

ফথলক ১০০ এে মদে অোর প্রাপ্ত শেশ্বশেদ্যা লয়র Ranking 

(২০%) 

মাস্টার্ স শেএইচশি 

Rank 1-50 20.00 Rank 1-50 20.00 

Rank 51-100 19.00 Rank 51-100 19.00 

Rank 101-150 18.00   

Rank 151- 200 17.00   



14. ফকান শেলিষ কারলণ ভশতসর ফর্িন েশরেতসলনর প্রলয়াজন হল  শক করণীয়? 

উত্তর: চূড়ান্তভালে শনে সাশচত প্রাথীগণলক আেশশ্যকভালে শনধ সাশরত শেশ্বশেদ্যা য় ও শনধ সাশরত ফর্িলন অংিগ্রহণ  করলত হলে। প্রাথীর 

ব্যশক্তগত ফকান কারলণ শনধ সাশরত ফকালর্ স অংিগ্রহলণ ব্যথ স হল  শনে সাশচত প্রাথীর মলনানয়ন র্রার্শর োশত  েল  গণ্য হলে। তলে 

ব্যবিগ  কোেে ব্য ী  অন্য ফকান শেলিষ কারলণ ভশতসর ফর্িন েশরেতসলনর প্রলয়াজন হল  প্রাথীলক প্রকল্প কর্তসেক্ষ (প্রকল্প েশরচা ক) 

েরাের সুস্পষ্ট কারণ উলেখ কলর আলেদন করলত হলে। এলক্ষলে কর্তসেলক্ষর শর্র্দ্ান্ত চূড়ান্ত েল  গণ্য হলে। 

 

15. ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের শেশ্বশেদ্যা য় েশরেতসলনর ফকান সুলযাগ আলে শক না?  

উত্তর: ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের শেশ্বশেদ্যা য় েশরেতসলনর ফকান সুলযাগ ফনই।  

 

16. ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের শেষয় েশরেতসলনর ফকান সুলযাগ আলে শক না?  

উত্তরঃ ফেল াশিে প্রাশপ্তর ের শেষয় েশরেতসলনর ফকান সুলযাগ ফনই।  

 

17. কাশিত অধ্যয়লন েশধ সত র্ময় প্রলয়াজন হল  মলনানীত ফেল াশিলের র্ময় বৃশর্দ্ করা হলে শক না? 

উত্তর:  ফেল াশিফেে র্মে বৃবি িো েবেি সদনে ফকান সুলযাগ ফনই। 

 

18. ফেল াশিলের জন্য শনে সাশচত প্রাথীলক কতশদলনর মলধ্য েন্ড প্রদান করলত হলে?  

উত্তর: শনে সাশচত প্রাথীলক ফেল াশিে কর্তসেক্ষ কর্তসক প্রলদয় র্ময়র্ীমার মলধ্য েন্ড প্রদান করলত হলে। 

 

19. Statement of Purpose এর ফকান নমুনা ো গাইি  াইন আলে শক? 

উত্তর: ইংলরশজলত অনশধক ১০০০ (এক হাজার) িলে Statement of Purpose দাশখ  করলত হলে এেং উক্ত Statement of 

Purpose এর ফকান অংলিই আলেদনকারীর নাম ব্যেহার করা যালে না, তলে েতসমান ও পূে সেতী েদশে, কম সস্থ  ব্যেহার করা যালে। 

Statement of Purpose এর গাইি  াইন শনম্নরুেঃ   

 

Criteria Score 

Applicant’s suitability for the scholarship 4 

Establishment of relationship between applicant’s professional expereince 

and proposed study  
4 

Explanation of  the  future prospects of  utlilizing the acquired knowledge 

throuhg this study program  
10 

Linkage of  proposed research/study with SDG implementation   12 

Total 30 
 

20. প্রধানমন্ত্রী ফেল াশিলের টিউিন শে ও অন্যান্য ভাতা ফকান মুদ্রায় প্রদান করা হলে? 

উত্তর: প্রাথী ফয ফদলির শেশ্বশেদ্যা লয় েড়লত যালেন ফর্ ফদলির মুদ্রায় প্রাপ্যতা অনুযায়ী ৯ নং FAQ এ উশেশখত ইউ এর্ ি ালরর 

র্মেশরমাণ অথ স শেশনময় (convert) হলে। 

 

১৯. আলেদনকারীর েয়র্ শেজ্ঞশপ্তলত উলেখকৃত ‘আলেদনকারীর র্লে সাচ্চ েয়র্র্ীমা’র মলধ্য রলয়লে শকনা তা শনধ সারলণর জন্য ফকান 

তাশরলখ আলেদনকারীর েয়র্ শেলেচনা করা হলে? 

উত্তর: আলেদনকারীর েয়র্ শেজ্ঞশপ্তলত উলেখকৃত ‘আলেদনকারীর র্লে সাচ্চ েয়র্র্ীমা’র মলধ্য রলয়লে শকনা তা শনধ সারলণর জন্য 

অনেোইদন আলেদনেে জমা ফদয়ার র্ে সলিষ তাশরলখ আলেদনকারীর েয়র্ শেলেচনা করা হলে।   

 

 


